


ma  Max. 

gtUr*  OR  LILLA,  djupt  i  mitt  hjiirtas  bo 

^Jljl     har  jag  en  vra  for  dig, nog  ar  det  du  och  din  varma  tro 
som  banat  min  vag  for  mig, 
nog  ar  det  du  som  mig  alskat  bast  . 
med  renaste  karleks  brand, 
nog  ar  det  dig  som  jag  saknar  mest 
borta  i  framlingsland. 

Mor  lilla,  bort  fran  din  famn  jag  gick. 
fast  det  ar  lange  sen 
foljer  mig  annu  din  varma  blick, 
blid  som  en  stjarnas  sken. 
Dyster  ar  jorden  och  mork  min  stig 
ute  i  stormens  viirld, 
mor,  dina  6gon  ha  lyst  for  mig 
uppa  min  langa  fard. 



ENSAM. 

2»  NSAM  jag  vandrar  i  framlingsland 
fl»    vag  sora  ar  svar  att  tinna, 
irrar  med  staven  i  doninad  hand, 
soker  att  malet  hinna. 
Vilar  jag  stundoni  i  morknad  kvall 
glommer  jag  sar  som  bloda, 
drommer- mig  hem  till  mill  faders  tjS.Il 
fjarran  fran  sorg  och  moda. 

Drommer  mig  ater  till  flydda  dar 
borta  fran  skuggor  tunga, 
somnar  darhemma  hos  mor  och  far, 
lyssnar  nar  bjdrkar  sjunga ; 
hor  huru  skogen  kring  hemmets  dorr 
sjunger  nar  stjarnhar  glimmar, 
susar  sin  sang  som  sa  ofta  forr 
genoni  de  tysta  timmar. 

Angarna  sova  i  nattlig  ro, 
dromma  av  daggcn  kyssta; 
<limmorna  stiga  fran  myr  och  mo 
vita  och  spokligt  tysta. 
Drommande,  varfager  skogen  star, 
manstralar  fagert  Icka, 
ronnarna  dofta  i  hult  och  snar, 
dofterna  dova  och  smeka. 

Kylig  och  frisk  flaktar  nattens  vind 
mattad  av  doft  och  sommar. 
Haggen,  som  vaxer  vid  hemmets  grind, 
lyser  och  ler  och  blommar, 
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vaktar  mitt  barndomshem,  skiir  och  ljus 
tycks  pi  dess  rata  klappa, 
sallar  sitt  blom  over  vagens  grus 
och  over  hemmets  trappa. 

Barndomshem  —  tiden  din  bild  ej  blekt, 
aldrig  du  flyr  mitt  sinne, 
all t  vad  mitt  hjarta  har  skart  och  vekt 
brister  i  blom  vid  ditt  minne. 
Barndomshem  —  langtans  och  saknads-brand 
rastlost  min  tanke  jagar. 
Ensam  jag  vandrar  i  framlingsland 
medan  mitt  hjarta  klagar. 

LYCKA. 

ANDLOS  ar  vagen  och  jorden  stor, vagsam  och  villsam  ar  farden. 
Skumogt  ar  folket  som  bygger  och  bor 
uti  den  vida  varlden. 

Lyckan  den  kommer  och  lyckan  gar 
lyckan  kan  ingen  tvinga, 
lycklig  ar  den  som  sin  lycka  far. 
aven  om  lyckan  ar  ringa. 

Lycka  iir  allt  som  ar  fagert  och  skont, 
lycka  ar  allt  som  blommar, 
lycka  ar  allt  som  ar  varligt  och  gront, 
lycka  iir  solskcn  och  sommar. 
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Lycka  ar  vinterstormarnas  dans, 
lyclca  ar  flingan  som  faller, 
lycka  ar  mansken  och  stjarneglans, 
rimfrost  och  iskristaller. 

Lycka  ar  ungdom  och  glada  skratt. 
lycka  ar  fagelkvitter, 
lycka  ar  drom  uti  doftfylld  natt, 
vagskvalp  och  boljeglitter. 

Lycka  ar  allt  vad  du  varmast  smekt, 
lycka  ar  malet  du  hunnit, 
lycka  ar  allt  som  ar  vissnat  och  blekt, 
minnen  fran  dagar  som  svunnit. 

Livet  ar  flyktigt  och  tiden  kort, 
, dagarna  komma  och  svinna. 
Mangen  har  vandrat  i  skuggan  bort 
utan  att  lyckan  finna. 

MIN  DHttM. 

5flAR  natt  ar  tyst  och  solen  van 
It*   sig  gomt  vid  horisontens  rand 

da  styr  jag  med  min  farkost  han 
mot  lyckans  fagra  land, 
da  hamtar  jag  min  solskensskatt 
i  ljusa  drommars  varld  sa  blid, 
da  drommcr  jag  sa  mangen  natt 
en  drom  om  bittre  tid. 
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Jag  drommcr  att  vi  antligt  gatt 
som  segrare  ur  stridcns  ve 
och  att  den  dag  sin  morgon  natt 
da  lyckosol  skall  le, 
da  kold  och  morkcr  kval  och  dod 
fly  bort  for  frihet,  frdjd  och  ljus 
och  frihetsharens  segcrsang 
bars  hogt  med  stormens  brus. 

Jag  drommcr  om  en  dag  som  ler 
mot  manskors  barn  med  frid  och  hopp 
da  allt  det  gamla  rivits  ner 
och  nytt  har  timrats  opp, 
da  sadet  som  vi  satt  till  slut 
skall  spira  upp  i  rikedom, 
och  vaxa  till  och  komma  ut 
i  full  och  fager  blom. 

Jag  ofta  dromt  den  drommen  blid 
den  uti  hag  och  sinne  lekt, 
den  viickt  min  tro  pa  battre  tid 
och  har  min  langtan  smekt. 
Jag  diktat  in  den  i  min  sang, 
jag  dromt  den,  dromt  den  dag  och  natt, 
jag  dromt  den  vaken  mangen  gang, 
den  ar  min  levnads  skatt. 



TILL  MITT  HEM. 

•TjlORTOM  dimmornas  rand,  uti  isarnas  band, 
?l!  trygy  i  fjallarnas  valdiga,  varnande  vakt, 
rcn  som  barndomens  tro,  tyst  som  gravarnas  ro 
uti  vintramas  snoiga  prakt  — 
o,  jag  ser  dig,  milt  land,  uti  norrskencns  brand, 
du  mitt  alskade  Sverige,  mitt  hem  och  min  hanui 
I  min  drom  jag  dig  ser  och  i  hjartat  jag  bur: 
"Tag  Bug  hem  till  din  klippiga  famn." 
Over  myrar  och  mo  vilar  tystnadens  ro. 
Varje  buktandc  rot,  varjc  stubbe  och  stock 
ar  begraten  och  glomd  och  forgaten  och  gomd 
utav  flingornas  fallande  flock. 
Omkring  viigar  och  hult  ligger  stjarnljuset  fullt. 
Varje  sovande  hage  har  rimfrosten  kysst, 
och  Iran  svartnande  en  och  fran  viskande  gren 
falla  barren  sa  smekande  tyst. 

Over  villande  led  uti  vildmarkens  fred, 
over  drivor  och  skare  och  glitter  och  glans, 
genom  furornas  gren  sila  manstralars  sken, 
ror  sig  skuggornas  flyktiga  dans. 
Uppa  gliintorna  fritt  skalvcr  mantjuset  vitt 
och  det  glittrar  bland  ranker  och  revor  och  ris, 
men  i  dalarnas  djup  och  i  skrevor  och  stup 
rader  dunklcts  och  drommarnas  dis. 

Det  iir  ensligt  och  fritt,  det  ar  snoigt  och  vitt, 
det  iir  blankande  is  over  frysande  vile. 
Genom  frostnattcn  lang  tonar  skogarnas  sang 
som  en  harpoton,  dunkel  och  rik. 
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Uti  klyftornas  natt  vakta  trollen  sin  skatt,- 
och  det  viskar  i  skymningens  gommande  hagn 
om  det  gamla  som  var  och  som  annu  ar  kvar, 
gomt  och  diktat  i  saga  och  sagn. 

Du  mitt  harliga  land,  ifran  frammande  strand 
gar  min  tanke  till  dig  ifran  stormarnas  brus. 
Och  du  lockar  min  hag  over  viilvande  vag 
dar  du  sover  i  stjarnornas  ljus, 
och  mitt  hjarta  blir  trott,  som  nar  hoppet  har  dott, 
och  dess  dallrande  Strang  stammer  in  i  min  sang: 
"Tag  mig  hem  till  mitt  land  och  i  stjarnornas  brand 
lat  mig  brista  och  slockna  en  gang." 
Allt  som  blommat  och  lekt  men  som  tiderna  blekt, 
alia  sviillande  knoppar  som  vissnat  och  dott, 
allt  som  drommarna  vaft  men  som  striderna  kvaft 
last  det  sprangde  sa  varvarmt  och  rott, 
allt  som  skiilvde  sa  ungt  men  som  aren  gjort  tungt, 
allt  som  dog  i  mitt  sinne  nar  frostnattcn  kom, 
allt  skall  blomma  pa  nytt  sedan  sorgerna  flytt 
uti  spirande,  rosenrod  blom. 

Allt  vad  skarast  jag  dromt,  allt  vad  djupast  jag  gomt, 
alia  glittrande  stjarnskott  som  lekt  i  min  hag, 
allt  vad  ljuvast  jag  kannt,  allt  vad  hetast  mig  brant 
genom  timmarnas  glidande  tag, 
allt  jag  lidit  och  lett,  allt  jag  stridit  och  bett, 
allt  det  hjartlosa  ve  som  jag  mott  pa  mip  stig. 
allt  i  rytmernas  gang  flatats  in  i  min  sang 
som  jag  sjungit,  min  hembyggd,  for  dig. 
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Varje  likgiltig  blick,  varje  slag  som  jag  fick, 
dar  jag  hungrande  fros  pa  min  ensamma  fard, 
varje  ar  som  liar  gatt,  varje  sar  som  jag  fatt 
i  de  hardhanta  stridernas  varld, 
allt  far  glomska  och  trost  invid  vildmarkens  brosl. 
Jag  vill  gomma  mig  djupt  i  dess  fridlysta  vra, 
och  i  tystnadens  frid  efter  stormar  och  strid 
hora  hembyggdens  hjarta  sla. 

SOLNEDGANG. 

•JT|  ET  skymmer  over  hav  och  hcd TiX  och  dagen  nar  sitt  slut  sin  hanin, 
och  solen  gar  i  vaster  ned 
i  roda  skyars  famn ; 
den  drojer  an  i  rosig  ro 
och  over  krusig,  djupbla  vik 
den  slar  en  rosenfargad  bro 
pa  glod  och  glitter  rik. 
Jag  kastar  bort  min  borda  glatt 
och  sjunker  ned  vid  vagens  rand 
och  vemodsfullt  jag  drommer  att 
jag  nitt  min  langtans  land. 
I  fagert  rott  och  gull  jag  ser 
det  land  dit  mina  drommar  ga. 
dct  land  dar  alltid  lyckan  ler, 
dit  inga  tarar  na. 

Dar  ar  det  ljust  pa  v.ag  och  stig 
och  dar  sir  alltid  sang  och  skratt, 
och  aldrig  gommer  solen  sig 
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i  svarta  sorgers  natt, 
men  friden  bor  bland  rosors  prakt 
och  vita  liljeblomstcrs  sno 
och  goda  andar  halla  vakt 
kring  fagel  Fenix  o. 
Vad  ljuvlig  lott  att  sist  en  gang 
fa  lagga  ned  min  vandringsstav 
och  efter  moda  tung  och  ling 
fa  kasta  oket  av, 
och  fri  och  glad,  en  tanke  lik 
Iran  alia  bojor,  alia  band 
fa  vandra  over  vag  och  vik 
mot  solnedgangens  land. 

Men  nu  har  aftonglansen  dott. 
Det  skymmer  over  hav  och  hcd 
och  ater  med  min  borda  trott 

jag  gar  min  gamla  led. Dct  doftar  ifrSn  vag  och  vang 
och  trasten  slar  i  skogens  fred 
men  viigen  blir  sa  andlost  lang 
och  mork  sen  sol  gatt  ned  

VILDMARKSDOFT. 

ET  iir  afton  och  larmet  och  sorlet  dott, 
if  det  ar  tyst  over  hav  och  hed, 

och  mitt  hjarta  ar  ensamt  och  tungt  och  trott, 
och  jag  langtar  till  hemmcts  fred ; 
Och  jag  drommer  mig  hem  till  min  hembyggds  dal 



for  min  syn  star  en  stuga  bak  mossig  grind, 
och  en  tappa  med  ros  och  viol, 
till  mitt  ora  det  fores  av  nattens  vind 
som  en  lat  fran  min  brors  fiol. 

Hem  till  skogen  sa  frisk  och  ung, 
hem  till  glitter  och  dagg  och  till  skymning  sval 
och  till  vildmarksdoft,  trollsk  och  tung. 
Och  jag  drommer  att  famnad  av  natt  och  vind, 
och  vyssjad  av  vildmarkens  brus 
jag  somnar  fdrncijd  med  en  tar  pa  min  kind 
vid  ljudet  av  furornas  sus. 

Det  ar  sommar  igen  i  min  hembyggds  dal, 
det  ar  hogsommar  van  och  blid. 
over  blommande  byggd  ligger  natten  sval, 
iiver  akrar  och  angar  och  lid. 
Uti  nys&dda  tappor  och  laga  hus 
ha  de  glammande  ljuden  dott; 
ingen  viskande  rost,  inga  klara  ljus 
cndast  vasterskyn  lyser  rott. 

Men  i  skogen  ar  skymningen  djup  och  tung, 
diir  ar  dunkel  och  drom  och  dis, 
och  jag  letar  min  vag  genom  fotshog  Ijung 
ibland  spanor  och  bark  och  ris. 
Har  ar  daggigt  och  svalt.    Har  ar  niossan  len, 
har  ar  sovande  ro  och  fred, 
och  i  svart  falter  skuggan  Iran  fur  och  en 
over  slingrande,  barrholjd  led. 
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Och  en  nynnande  sang  som  av  var  och  skratt 
och  av  bjorklov  och  skogsmusik 
viiver  in  sig  med  langtan  och  sorg  och  natt 
med  barrdoft  och  vildmarksmystik. 
Den  lean  ljuda  si  sprittande  friskt  och  ungt 
som  en  jublande,  varglad  lat, 
och  ater  sa  tyngande  dystert  och  tnngt, 
som  av  saknad  och  sorg  och  grat. 
Har  ar  kida  och  kldvcr  och  halm  och  ho, 
har  ar  prassei  fran  lindar  och  lonn. 
Som  en  lysande  driva  star  hiiggens  snd 
och  det  doftar  fran  hagtorn  och  ronn, 
och  bland  rankor  och  revor  i  grona  snir 
lysa  siporna  fagert,  vitt. 
Det  iir  spirande  liv,  det  iir  knopp  och  var, 
det  iir  cnsligt  och  vilt  och  fritt. 

Och  jag  lyssnar  fdrndjd  mcdan  timmar  fly 
till  min  skog  och  dess  susande  sang, 
och  den  tjusar  mig  jamt  lika  ung  och  ny 
fast  jag  hort  den  mang  tusende  gang ; 
den  har  bundit  min  sjiil  med  sin  trolldoms  makt, 
lor  min  langtan  jag  har  ej  namn, 
men  jag  bytte  med  gladje  all  varldens  prakt 
mot  att  drdmma  i  hembyggdens  fainn. 

TILL  MIN  VAN  ENGDAHLS  LILLA  ToS. 

JB  R1VORNA  frysa  och  vinden  gryr 
SJ  stjiirnstrddd  iir  himmelns  baga, 

brasan  i  spiseln  den  flammar  yr, 
brinner  i  ljusan  laga. 
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Lilian  stall  sova  i  rosig  drom 
gott,  medan  timmar  glida, 
far  med  sin  lasning,  mor  vid  sin  som 
vaka  vid  lillans  sida. 

Kvallen  ar  bister  och  natten  lang, 
stormarna  vissla  och  vina, 
lillan  .skall  sorana  vid  mammas  sang, 
vakna  nar  solstralar  skina. 

Snart  ifran  hemmet,  fran  far  och  mor, 
lekar  och  vaggsanger  skara 
lillan  skall  langta  till  varlden  stor, 
undra  om  vingarna  bara. 
Buren  av  tidemas  snabba  Strom 
lillan  i  fjarran  skall  draga, 
sjalv  skall  hot)  dikta  sin  levnads  drom, 
vava  dcss  skiftande  saga. 

Lilian  skall  ga  under  oket  bbjd, 
kiinna  att  bordan  kan  trycka, 
sniaka  pa  karlek  och  hopp  och  frojd, 
scgcr  och  sorg  och  lycka. 

Lilian  skall  motas  av  ban  och  hot, 
sargas  av  taggiga  grcnar, 
lillan  skall  stota  sin  trotta  lot 
hart  cmot  vaggens  stcnar. 

Bast  ar  det  anda  hos  far  och  mor, 
bast  innan  knopparna  blomma, 
bast  innan  lillan  blir  stark  och  stor, 
sen  borja  sorgcrna  komma. 
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DAR  HEMMA. 

jn  AR  dagens  sorg  ar  slut  och  dagens  strid 
2tJ  och  det  blir  kvall  och  aftonklockan  klingar, 
och  dunklet  kommer  med  sin  tysta  frid 
och  sveper  varld  och  folk  i  mjuka  vingar, 
min  tanke  flyger  ifran  kamp  och  kval 
tillbaka  till  min  hembyggds  ljusa  dal. 

jag  drommer  om  en  enslig,  mossig  stig 
som  lyser  vit  och  ljus  i  skymningsdiset, 
dar  mellan  fur  och  gran  den  slingrar  sig, 
i  mjuka  krokar  genom  lingonriset. 
Den  stigen  har  jag  gatt  sa  mangen  gang 
i  ljusa  natter  under  giant  och  sang. 

Jgenom  natt  och  vildmark,  tat  och  mork 
utover  hed  och  myr  och  mo  gar  farden, 
Pa  kullens  krdn  en  gammal  knotig  bjork 
star  val  och  susar  sasom  forr  i  varlden 
sin  gamla  saga,  omsom  vek  och  stark, 
om  namn  som  ristats  i  dess  vita  bark. 

Mitt  gamla  hem.    Min  langa  langtans  hamn. 
Jag  ser  din  vita  knut  i  stjarneljuset 
dar  tyst  och  trygg  i  skogens  trogna  famn 
du  sover,  vyssjad  utav  barrskogsbruset, 
och  lugn  och  lcende  din  laga  dorr 
du  oppnar  for  ditt  trotta  barn  som  forr. 

Mig  mota  kara,  kanda  dofters  smek, 
jag  andas  in  dem  med  den  svala  vinden. 
Som  forr  i  trots  mot  stormars  hirda  lek 

13 



sta  lonnarna  sin  trogna  vakt  vid  grinden, 
ocl>  innanfor  i  fager  rikedom 
ar  tappan  skar  av  ros  och  appelblom. 

Fran  karrct  stiger  dimman  vit  och  len. 
Det  doftar  friskt  av  dagg  och  gras  och  sommar. 
Som  vintersno  i  manens  silversken 
star  fladerbusken  i  sitt  horn  och  blommar, 
och  under  tunga  klasars  vita  hagn 
jag  bjuder  famnen  at  dess  blomsterrcgn. 

Jag  glijmmer  tid  och  moda,  tung  och  ling 
nar  andaktsfull  jag  hor  hur  skogen  brusar, 
ocii  ljusa,  skara  minnens  ljuva  sang 
i  blcka  mollackord  omkring  mig  susar 
och  glomsk  av  allt,  av  sar  och  ar  som  flytt, 
jag  drommer  som  ctt  lyckligt  barn  pa  nytt. 

Mitt  gamla  hem.   Ur  drommen  van  och  ung 
jag  viicks  av  livets  strid  och  livets  smiirta. 
Omkring  min  vag  ar  skuggan  djup  och  tung 
si  tung  som  sorgen  i  mitt  egct  hjarta, 
och  vad  jag  iangtar  kan  blott  drommen  ge. 
Jag  vandrar  ensam  med  min  levnads  ve. 

TILL  MIN  GOSSE. 

/gfOSSKN  min.    Kom  sedan  dag  ar  all 
V9  moder  en  visa  vill  sjunga. 
Livet  ar  dystert  och  varlden  kail, 
skuggorna  morka  och  tunga. 
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Gossen  min.   Kom  i  min  varma  famn. 
Annu  dig  racker  ej  noden. 
Moder  snart  hinner  sin  sista  hamn, 
snart  kommcr  vilan  och  doden. 

Fader  tog  kriget.    Astad  han  drog 
skrudad  i  konungens  trasor. 
Nu  har  han  fallit.    Ensam  han  dog, 
ensam  med  angest  och  fasor. 

Gossen  min.    Vax  och  bliv  stor  och  stark, 

frukta  ej  stormen  som  larmar,' lar  dig  att  bryta  din  egen  mark, 
bryta  med  kraftiga  armar. 

Boj  ej  din  nacke  for  glans  och  prakt, 
icke  for  praster  och  kyrka 
faro  ej  pa  Gudars  och  furstars  makt, 
tro  pa  din  egen  styrka. 

Lar  dig  att  styra  din  farkost  ratt 
huru  an  branningar  hota. 
Lar  dig  att  varna  din  egen  ratt. 
Lar  dig  att  trotsa  och  hota. 

Gossen  min.    Kampa  med  friska  tag, 
tappa  ej  modet  pa  farden, 
skulle  du  an  sta  ensam  en  dag, 
ensam  mot  hela  varlden. 

Blicka  mot  malet  med  liv  och  lust. 
Kampa  sa  lange  du  andas, 



kanske  DIN  son  da  skall  na  den  kust 
diir  rattvis  raorgon  randas. 

LILLA  BARBRO. 

JpILLA  BARBRO.   Medan  kvallen  svinncr VI  ser  jag  dig,  nar  aftonbrasan  brinner, 
syssla  raed  din  lek  och  med  din  docka, 
glad  och  munter  i  don  tysta  kvall, 
ser  tva  blaa  ogon  lc  och  leka, 
kiinna  mjuka,  varma  hander  smeka, 
hor  en  ivrig  stamrna  be  och  tigga: 
"Tala  om  en  saga,  ar  du  snail." 

Lilla  Barbro.   Tysta  timmar  ila, 
jorden  sover  och  dess  sorger  vila 
ocli  jag  sjunger  om  den  gamla  visan, 
sjungen  forr  si  mangen,  mangen  gang, 
sjunger  medan  nattens  dimmor  falla, 
men  i  fjarran  hor  jag  roster  kalla, 
livets  roster,  stora,  allvarsfulla, 
kalla  Barbro  fran  miu  famn  och  sang. 

Lilla  Barbro.   Snart  fran  hemmets  armar 
styr  du  farden  ut  dar  varlden  larmar, 
ror  din  egen  farkost  mellan  skaren, 
stakar  ut  din  egen  Ievnads  mat. 
Rik  pa  jubel,  kanske  ock  pa  klagan, 
bjuder  livet  dig  den  basta  sagan 
siimmad  med  ditt  eget  hjartas  tradar, 
formad  av  din  egen  viljas  st&l. 
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Lilla  Barbro.    Snart  dar  sjoar  brusa 
och  dar  friska  frihetsvindar  susa 
star  du  mitt  i  stolta  stormars  brottning, 
trygg  och  trotsande  som  skogens  ek, 
lyfts  av  strommen  over  vantrons  bankar, 
vaknar  for  det  nyas  stora  taukar, 
skadar  ljusa,  aldrig  dromda  vidder, 
gor  din  insats  uti  livets  lek. 
Lilla  Barbro.    Sist  dar  faltrop  ljuda 
och  dar  sista  stridens  vigor  sjuda 
riktar  du  och  varens  ljusa  harar 
mot  det  morkas  murar  slag  pa  slag, 
och  nar  nattens  sista  skuggor  svunnit 
nar  du  vad  vi  andra  aldrig  hunnit, 
nialet,  sagolandet,  solskenslandet 
som  vi  trott  pa,  far  och  mor  och  jag. 

VINTBRKVXLLAR. 
<2L  KOGARNA  sta  tysta, 
)£?    drivan  glanser  vit  och  len, 
alia  fallen  kyssta 
utav  stjarnesken. 
Langt  i  fjarran  tonar  forsens  vilda  brus, 
som  en  sakta  suckan  h6rs  en  furas  sus. 
Allt  ar  hogtidslikt  och  tyst  i  vinterkvallen, 
hiigtidsstamning  vilar  over  fjallen. 
Aftonstjarnan  tindrar, 
frosten  biter  klar  och  stark, 
vacker  rimfrost  glindrar 
uti  skog  och  mark. 
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Vita  aro  bergen.  Bla  ar  himlens  pell, 
klara  tindra  ljusen  uti  byggdcns  tjall. 
Vintern  sveper  nejdcn  uti  vita  Vulgar, 
ifran  vagcn  bjallcrklangen  klingar. 

Isarna  de  knaka 
over  insjons  frusna  fjard, 
varma  brasor  spraka 
uppa  hemmets  hard. 
Ljusa,  fagra  minnen    fran    min  hembyggJs 

strand, 
friska  vinterkvallar  uti  nordanland, 
vita  kvallar,  rena  som  ett  barnasinne 
aldrig,  aldrig  ga  dc  ur  mitt  minne. 

JUL. ■JjUL,  jul,  harliga  jul ! «l  F.fterlangtad  och  alskad  som  ingen 
kommcr  du  ater  till  jorderingen, 
soliga  barnadars  karastc  giist, 
niinnenas  fast. 

Jul,  jul,  harliga  jul! 
liadad  av  stjiirnor  i  atlontimma, 
hiilsad  av  barnaogon  som  glimma 
bar  du  till  jorden  ditt  halsningsord: 
"Frid  uppa  jord." 
Jul  jul,  harliga  jul! 
"Frid  over  jorden,"  julklockor  ringa ; 
"Frid  over  jorden,"  julsanger  klinga ; 
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frid  strala  ljusen  i  juletid, 

julefrid  blid. 

Tral,  tral,  arbetets  tral, 
litet  far  du  av  julfriden  smaka. 
Lida,  arbeta,  lianas,  forsaka, 
skymfas,  fortryckas  i  stort  och  smatt, 
det  ar  din  lott. 

Tral,  tral,  lidande  tral, 
alltid  behandlad  som  styvbaru  av  odet, 
jaktacl  till  dods  i  kampen  for  brodet, 
sokande  vilan  i  torftigt  skjul 
firar  du  jul. 

Tral,  tral,  fattiga  tral, 
nftden  din  egendom.ar  har  i  varlden, 
cj  har  du  ljulljus  och  brasa  pa  harden. 
Julgladjen  kommer  med  gavorna  blott 
till  rikemans  slott. 

Tral,  tral,  trampade  tral. 
Res  dig  ur  dvalan  och  brack  dina  bojor, 
vaknen  kamrater  i  armodets  kojor. 
Kommen!    For  frihetens  harliga  dag 
sla  vi  ett  slag. 

Fram,  fram,  segrande  liar! 
Skarorna  samlas  fran  stader  och  byar. 
Se  ur  det  framfarnas  tockniga  skyar 
gar  uti  stralande  morgonglans  opp framtidens  hopp.  , 
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JOSEF  HILLSTROM. 

2G  AN        f°r  de  morclanlle  kulornas  stal 
T8f    i  kampcn  mot  valdet  till  slut, 
de  maktiga  vunno  sin  segcr,  sitt  mil 
som  ofta  och  alltid  forut. 
Om  liv  ellcr  frihet  han  tiggde  dem  ej, 
han  fordrade  rattvisa  blott, 
och  svaret  var  domarnas  stenharda  nej 
och  bossomas  dodande  skott. 
Den  tystnat  den  stamma  som  manande  ljiid 
i  livsvarm  och  segerrik  tro. 
Det  hjarta  som  klappat  i  brinnande  glod 
har  stelnat  i  dodskylans  ro. 
Men  minnet  skall  leva  i  kommande  tid 
hans  sang  fast  vi  sangaren  mist 
skall  folja  var  fana  i  sekellang  strid, 
till  lycka  och  segcr  till  sist. 
Och  vinden  med  frihetens  budskap  en  gang 
skall  susa  kring  lander  och  hav, 
och  sjunga  sin  maktiga.  jublande  sang 
for  blomnior  och  gras  pa  hans  grav. 
Den  morgonsol  varom  han  diktat  och  drdmt 
skall  siikert  med  loften  och  hopp 
ur  skuggor  och  tarar  som  stralgiansen  gomt 
for  kommande  slakten  ga  opp. 

LJUS. ORKRET  har  maktcn  och  sorgen  och  tararna 
fasa  och  fruktan  och  dimma  och  natt, 

men  over  kvalen  och  doden  och  bararna 
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lyser  en  fackla,  fortrostansfullt,  glatt, 
skimrar  forsonandc,  milt  over  gravarna, 
kommer  med  hopp  till  de  suckande  slavarna, 
sattcr  vart  frysande  hjarta  i  brand, 
lyser  och  ler  i  de  fattigas  land. 
Fackla  som  lyser  och  lyst  genom  tiderna, 
strilat  och  lyst  genom  scklernas  lopp. 
Aldrig  du  svek  uti  faran  och  striderna, 
aldrig  du  sviker  var  tillit,  vart  hopp. 
Lys  i  de  vintriga,  storniiga  dagarna, 
locka  fram  knopp  i  de  frostiga  hagarna, 
och  at  de  vacklande  tankarna  giv 
visshet  om  segcr  och  budskap  om  liv. 

Skaka  ur  dvalan  de  liknojda  tralarna, 
vack  dem  till  livsmod  och  stridslust  och  glod. 
Visa  de  fattiga,  hungrande  sjalarna 
vagen  ur  morker  och  skuggor  och  nod. 
Leta  din  viig  till  dc  fattiga  kojorna; 
lys  pa  dc  stalblanka  banden  och  bojorna 
medan  de  brista  och  [alia  till  grus, 
brackta  av  kunskapens  stralande  ljus. 

Liva  de  gamla  forkolnade  brandema, 
led  uppa  viigen  vart  drivande  flani. 
Skicka  ditt  ljus  til!  de  nattsvarta  grandcrna, 
lys  over  nodens  och  armodets  barn. 
Styrk  det  fortvivlade.  trotta  och  veknade, 
viirna  och  varm  det  forvissuade,  bleknade. 
Skicka  i  vantrons  och  tararnas  spar 
kunskapens  eviga,  sollysta  var. 
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Burt  alia  odmjuka,  radda,  betungande 
tarikar  pa  knafall  och  lydnad  och  bon, 
viir  iir  den  trotsiga,  livsvarma,  sjungande 
varen  som  spirar  ur  knoppar  och  fron. 
Spridaiule  ljus  over  lognen  och  snarorna  • 
bana  vi  vag  for  de  kommande  skarorna, 
blive  vart  valsprak  for  gryende  tid: 
Kunskap  at  alia.    Forbrodring  och  frid. 

■   UR  NATTEN. 

F.DAN  skymningen  taller  kring  hard  och  hus 
och  det  morkuar  kring  sovandc  vatten, 

genom  dunklet  jag  faralar  i  langtan  pa  ljus, 
mina  tankar  gi  vilse  i  natten, 
och  jag  soker  en  ljusglimt,  en  strale  blott 
med  ett  bud  om  att  morgon  skall  gry, 
am  att  sol  ej  for  alltid  till  vila  gatt 
langt  diir  borta  i  svartnande  sky. 

Ut  ur  mangarigt  morker  kring  hav  och  hed 
ser  jag  fyrama  blinka  och  blanka. 
Det  har  borjat  att  ljusna  i  slavarnas  led, 
de  ha  borjat  att  vakna  och  tanka. 
De  ha  slutat  sin  hundtjanst  vid  guldets  lot, 
och  de  tigga  och  bedja  ej  mer, 
men  de  ropa  pa  ljus  dar  de  samlas  med  hot 
under  frihetens  roda  baner. 

Over  snyftande  klagau  och  kval  och  nod 
heirs  en  stiimma  som  undertryckt  knotar, 
hiirs  en  frihetston,  skalvande,  hemlos  och  sprod 

men  den  vaxer,  anklagar  och  hotar, 
och  i  orubblig  styrka  mot  stormens  tag 
star  de  sotiga  slavarnas  har. 
Lat  det  storma  och  rasa  och  ryta  i  dag 
och  i  morgon  iir  solakenet  har. 

Bort  allt  tynande,  sjukligt  och  morkt  och  tungt 
som  har  tryckt  oss  sen  urminnes  tider. 
Fram  allt  stolt  och  forhoppningsfullt,  starkt  och ungt, 

fram  till  vantande,  trotsiga  strider, 
och  det  sadet  som  spirar  i  stridens  spar 
skall  cj  kvavas  av  morker  och  makt, 
men  skall  stiga  mot  ljuset  i  knoppande  var, 
uti  soldrucken,  varfager  prakt. 

HEMLOS. 

fir  RUBBLANDE  gar  han  sin  tunga  stfat, 
VI9    hopplos,  fortvivlad  och  slo. 
Allt  har  han  provat!    Elande  och  grit, 
hunger  och  kold  och  sno. 
Stundom  han  motts  av  en  hotar.de  min  — 
stundom  av  sparkar  och  slag, 
hanfulla  blickar  och  hjiirtlosa  grin 
blivit  bans  vardagslag. 

Intet  han  ager  pa  denna  jord, 
aldrig  han  funnit  en  hamn, 
sallan  han  motts  av  ett  trofast  ord 
eller  en  oppen  famn  ; 
allt  vad  han  hoppas  av  livct  iir 
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en  biifkl  i  den  viinliga  mull. 
och  kanske  till  sist  over  torvan  diir 
en  smckande  solstrales  gull. 

Du  cuslige  vandrare!    Fattig  oc!i  skygg  — 
du  modans  och  olyckans  son, 
din  odmjuka  nacke  och.  bugande  rygg 
blott  skaffat  dig  snasor  och  han ; 
de  rika  ha  hirt  dina  boner  ditt  knot 
och  stulit  ditt  hem  och  ditt  brod  — 
ha  slagit  i  bojor  din  hand  och  din  fot 
och  skankt  dig  bekymmer  och  nod. 

Vad  hjalper  att  bedja?   Ncj,  res  dig  och  tag 
det  som  anda  ar  endast  din  ratt, 
da  t'drst  skall  det  randas  en  ljusade  dag for  arbetets  son  och  bans  att; 
da  fcirst  skall  du  slippa  att  tyngd  utav  sorg, 
med  dodsfruset  hjiirta  i  barm, 
irra  och  vandra  kring  gator  och  torg, 
fattig  och  hemlos  och  arm. 

Det  stormar !    Se  Frihetens  blodroda  bal 
nu  lagar  med  flammande  Ijus, 
och  klangen  av  bojornas  bristande  stal 
sig  blandar  med  storniamas  brus. 
Till  strid  mot  kung  Oratt!    Hans  spira  begrav, 
stick  hela  hails  rike  i  brand, 
styr  sedan  din  fard  over  svaltande  hav 
cmot  framtidens  lyckliga  land. 
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SOLUPPGANG. 

£k  E  skyarna  glansa  vid  osterns  rand 
dar  morgonrodnaden  skrider 

purprande  himmel  och  hav  och  land 
badande  vaknande  tider, 
badande  slavarnas  vaknande  att 
lycka  och  frihet  och  manniskoratt. 

Kring  riken  och  lander  det  ljudcr:  Allarm 
och  slavarna  lyssna  till  ropen, 
det  brusar  en  Strom  som  av  sjudandeharm 
och  skalvande  hat  genom  hopen. 
Det  danar  som  branningars  brus  vid  strand, 
det  stundar  till  storm  over  hav  och  land. 

Det  stundar  till  storm  over  hav  och  land 
och  seniga  navar  knytas, 
det  viskar,  det  mullrar.  det  star  i  brand 
det  klingar  av  bojor  som  brytas, 
av  kedjor  som  brackas  med  stormande  hot 
och  falla  fran  slavarnas  hand  och  fot. 

Se  slavarna  vaknat.    Nu  man  vid  man 
de  samlas  i  brokigt  vimmel, 
en  skara  som  vet  vad  deri  vill  och  kan 
och  trotsar  bad'  jord  och  himmel, 
som  banar  sig  vag  emot  segerns  dag 
med  orubblig  visshet  och  stridsvana  tag. 
Och  sakert  vart  trotsiga  roda  standar 
en  gang  efter  strider  och  faror 
skall  svaja  i  stralande  morgonluft  klar, 



i  spetsen  for  segrande  skaror, 
och  skada  den  dag  sora  i  fjarran  sig  gonit, 
men  varom  vi  alia  ha  diktat  och  dromt. 

NAR  BOjORNA  BRISTA. 
rr»KT  klingar  en  ton  i  mitt  hjartas  vra, 
it*  en  lisa  for  hag  och  sinnc. 

Val  tystnar  den  stundoin  nar  stormar  ga 
men  lever  dock  djupast  inne, 
den  sjunger  i  dyster  och  hopplos  lid, 
i  dagar  kulna  och  tunga, 
den  dampas  val  stundom  av  kamp  och  strid 
men  upphor  dock  ej  att  sjunga. 

Den  sjunger  en  sang  om  det  hjaltemod 
som  trotsar  fortryck  och  faror, 
som  offrar  sitt  rodaste  hjiirteblod 
i  vaknade  slavars  skarur. 
Om  fattigmanshar  som  skall  ga  till  strid 
bland  tallosa  st  rider  den  sista 
och  skapa  med  segern  den  nya  tid 
dii  banden  och  bojorna  brista. 

F-n  morgon  skall  bracka  i  purpurbrand 
da  riitlvisans  sol  skall  gloda, 
och  fylla  med  hopp  de  fortrycktas  land 
och  locka  fram  rosor  roda. 
Da  sangen  skall  tona  som  segerns  tolk 
och  ej  mer  sin  segerklang  mista 
men  bara  till  viintande,  fjattrat  folk 
sitt  bud  om  att  bojorna  brista. 
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Da  broder  vi  hunnit  till  slut  det  mal 
som  lyst  oss  i  dagar  tunga. 
da  allt  som  var  bundet  i  bojors  stal 
befriat  skall  jubla  och  sjunga, 
da  allt  som  iir  lumpet  och  fult  och  smatt 
skall  do  som  en  falnande  gnista, 
och  allt  som  ar  adelt  och  start  och  gott 
skall  leva  —  nar  bojorna  brista. 

BAKOM  MURARNA. 

•ntjALDIGA,  viilande,  vida  varld, tinnes  du  an  bakom  murama  hoga, 
val  ar  du  gomd  for  mitt  langtande  6ga 
men  uppa  tankarnas  tysta  fard 
fores  jag  stundom  i  morknad  kvall 
ater  till  livet  som  lockar  och  tjusar, 
livet  som  sjudcr  och  bubblar  och  brusar 
utanfor  murcn  och  fangens  cell. 

Livssangens  eko  i  mollton  blek 
nar  till  mitt  bra  nar  minnena  susa, 
eko  av  stormar  som  brottas  och  brusa 
fram  over  varlden  i  trotsig  lek, 
eko  av  kampens  och  stridens  dan, 
eko  av  sorgen  Iran  gravar  och  barar, 
eko  av  lojcn  och  eko  av  tarar, 
undcrligt,  overkligt.  fjarran  fran. 
Finns  det  en  \TirId  som  i  frbjd  kan  1c, 
firms  det  en  varld  som  kan  jubla  och  sjunga 
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medan  jag  kviifs  bakom  murarna  tunga, 
lidcr  och  langtar  i  tarlost  ve. 
Kins  dot  en  vartd  utav  sol  och  skratt, 
finnes  det  hjartan  som  langta  och  bloda, 
hjartan  darute  som  alska  och  bloda 
vaka  som  mitt,  genom  kval  och  natt. 

Finns  det  en  varld  uppa  skonhet  rik, 
skogar  som  susa  och  biickar  som  leka, 
ogon  som  lysa  och  hinder  som  smeka, 
solstraleglitter  pa  vag  och  vik, 
vilande  vidder  och  vargron  led, 
skyar  som  ila  och  glida  och  komma, 
rosor  som  knoppas  och  rosor  som  blomma, 
vindar  som  viska  kring  hav  och  hed. 

Ofta  jag  undrar  om  allt  ar  cn  drom 
fostrad  av  fangelsets  andlosa  timmar. 
allt  det  som  lyser  och  glittrar  och  glimmar 
stucket  i  minnenas  gyllne  som, 
allt  ar  en  drom  uti  cnsam  kvall, 
hugskott  av  vandrande  tankarnas  skara, 
fangdrakten,  kedjan  ar  verklighet  bara, 
fangelset,  muren  och  fangens  cell. 

JOSEF  HILLSTRoM. 
tflfr  OT  vald  och  svek  med  sannings  stal 
2/W  du  kampade  och  stred, 
med  ljus  och  frihet  som  ditt  mal 
du  hjaltedoden  led, 
och  an  med  tro  pa  battre  dag 
du  drog  ditt  sista  andedrag. 

Du  stupade,  kamrat  och  van uti  var  framsta  tropp, 
men  dina  Sanger  sjungas  an 
med  ungdomsglod  och  hopp, 
och  var  din  dod,  kamrat,  ar  namd 
dar  horcs  ocksa  ordet  hamd. 

Det  klingar  utav  strid  en  ton, 
en  ton  av  hatet  fodd. 
Nu  vacklar  orattvisans  tron 
om  an  av  valdet  stodd, 
och  full  av  skrack  fortrycket  ser 
Pa  alia  brutna  bojor  ner. 

F.n  gang  nar  sista  striden  star 
med  vapenbrak  och  gny, 
och  valdet  fran  sin  spira  gar 
och  dess  vasaller  fly, 

var  segerrika  fana  rod 
skall  hamnas  vara  tappras  dod. 



Allt  vissnar  bort  som  rosen  rod 
och  goms  och  gloms  til!  slut, 
men  ett  det  givs  som  vald  och  dod 
och  tid  ej  planar  ut, 
ett  minne  ifran  skuggor  fritt 
bcsjungct,  iilskat,  sorjt  som  ditt. 

FRAMAT. 

UAMAT.    I  stridcn  for  gladarc  da'r 
arbetcts  soner  sig  samla. 

Framat  i  storm  mot  det  gamla  som  var, 
framat   tills  murania  ramla. 
Fogdarnas  nasten  och  stulna  prakt 
brinna  i  riken  och  lander. 
Framat  i  sjungandc,  segerviss  makt 
over  dcss  rykandc  brander. 

Framat.    Se  rattvisans  dag  gar  opp 
klar  over  skuggor  och  tarar, 
lyscr  i  rodnandc,  livsvarmt  hopp. 
Icr  over  spirande  varar. 
Framat.    Nar  svekets  och  orattens  bar 
gomts  under  askan  och  gruset, 
brodcr,  den  harliga  varlden  ar  var, 
varlden  och  livet  och  ljuset. 

Framat,  kamratcr,  for  frihetcns  sak, 
frihct  for  fjattradc  slavar. 
Framat  genom  stridernas  bullcr  och  brak, 
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fram  over  vallar  och  gravar. 
Nattsvarta  skuggor  och  vefyllda  dar 
flykta  for  solljus  som  skiner, 
sedan  i  seger  vart  r6da  standar 
plantals  pa  valdets  ruiner. 

HALL  FAST. 

3i«  ®^       ov*c'r<;t  fasar  och  stormarna  gny, |SJ   hur  iin  blixtama  ljunga  fran  molndiger  sky, 
hur  an  vagorna  valtia  och  dyningar  gS, 
hur  an  branningar  rusa  och  ryta  och  sla, 
hur  din  farkost  an  slungas  av  brottsjdars  kast, 
hall  i  rodret,  kamrat,  och  hall  fast. 

Bliv  ej  modfalld,  kamrat,  over  vindarnas  gang, 
hor  det  klingar  som  seger  i  stormarnas  sang. 
Tank  pa  malet  som  vinkar  i  fjarran  och  glatt 
styr  mot  stjarnan  som  blinkar  ur  morker  och  natt, 
ISt  dem  ga  over  bord  bade  segel  och  mast, 
men  hall  stadigt  i  rodret,  hall  fast. 

Bort  med  tanken  pa  stiiltje,  pa  vila  och  frid, 
mi  kamrat  ar  det  kampens  och  arbetcts  tid, 
men  med  ratt  som  kompass  och  med  frihet  som  mal 
blir  din  vilja  av  jam,  dina  muskier  av  stal. 
Bort  med  angslan  och  tvekan  som  onodig  last, 
slapp  ej  rodret,  kamrat,  men  hall  fast. 
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Och  ett  kommande  slakte  pa  framtidens  strand, 

uti  ̂ frihetens  blommande  sollysta  land, 
skall  ej  glomma  den  seglarn  som  trogen  sin  post 
fann  sin  vag  genom  morker  och  dimmor  och  frost, 
som  cj  vek  eller  svek  fastan  tacklingen  brast, 
som  ej  slappte  sitt  tag  men  holl  fast. 
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